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Sammanfattning: Syftet med examensarbetet var att skapa ett nytänkande arbetsmaterial 

som lyfter de olika matematiska begreppen och se vad barn kan lära sig utifrån 

matematiksagorna, samt att få flera förskollärares synpunkter på mitt arbetsmaterial. 

Arbetsmaterialet som jag skapade är i form av matematiksagor som testades i flera 

barngrupper där videoobservation används för att se hur arbetsmaterialet fungerade i 

praktiken. För att få reda på förskollärarens synpunkter använde jag mig av 

enkätundersökning. Den handlade om mitt arbetsmaterial och femton förskollärare deltog i 

den. Av resultatet framgick det att arbetsmaterialet väckte barnens intresse för matematik och 

att det hade en lärande effekt där barnen vill lära sig mer matematik. De var sammanlagt 24 

stycken barn i åldrarna 4-5 år som deltog i aktiviteterna. Förskollärarna hade en positiv 

inställning till mitt arbetsmaterial. De tyckte att materialet var nytänkande och inspirerande 

inom ämnet matematik i förskola. Alla femton stycken förskollärare som deltog i 

undersökning kunde tänka sig att arbeta med mitt material i förskolan. 

 

Nyckelord: Arbetsmaterial, matematiksagor, förskolematematik, barns matematikinlärning, 

matematiska begrepp.
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1 Inledning 
Anledningen till att jag har valt ämnesområdet matematik är främst för att jag är intresserad 

av matematik och hur barn tar till sig matematiken. Därför ville jag skapa ett material i form 

av matematiska sagor som har ett innehåll där barnen får tillfälle att pröva matematik. 

Matematiksagorna är gjorda av skokartonger, berättelsen för barnen är på framsidan av locket 

och pedagogen läser från baksidan där även lärarhandledning finns. I skokartongen finns 

materialet till det matematiska uppdraget som barnen skall försöka lösa tillsammans.  

Matematik är ett ämne som jag upplever att många förskollärare tycker är svårt att arbeta 

med. Det kan bero på att förskollärare inte har fått tillräckligt mycket matematisk 

yrkesutbildning.  Kronqvist (2003) anser att förskollärare har ytterst lite matematik i sin 

utbildning och för att kunna påverka barnets intresse för matematik måste förskolläraren ha en 

grund i ämnet. Därför tror jag att ett material som kan användas i förskolan kan bli en stor 

hjälp för dessa individer som känner sig osäkra kring matematik i förskolan. Därför har jag 

valt att göra ett material som skall inspirera förskollärare att arbeta med matematik.  

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Lpfö (reviderade 2010) ska förskollärare inspirera och hjälpa barnet att utveckla sin 

matematiska förmåga att föra och följa resonemang. Barnet ska utveckla sin förståelse för 

rum, form, läge och riktning och få en inblick i antal, ordning och talbegrepp samt för 

mätning, tid och förändring. Vi ska även utveckla deras förmåga att använda matematiken 

genom undersökning, reflektion och problemlösning. Läroplanen kommer att vara mitt stöd 

och i de matematiksagor jag kommer att göra.  
 

"Förskolan skall sträva efter att varje barn;  
 "utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp."  

 "utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang." 

 "utvecklar sitt intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner."  

"Förskollärare ska ansvara för att varje barn; 

 "upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker 

 "ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper." 

 stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling." 

1.2 Litteraturgenomgång  

 

1.2.1 Hantering av matematiska begrepp  

 
Antal 

Sterner & Johansson (2006) skriver att fingerräkning är ett bra stöd för barnens tänkande när 

det gäller antal. Antalet fingrar kan exempelvis för ett barn visa hur många år de är.  Barnen 

behöver erfarenheter av detta för att utveckla sin förståelse för att tre alltid är samma antal 

som tre fingrar och tre dockor vilket även Davidsson & Ladin (1990) påpekar i sin rapport.  

Sterner & Johansson (2006)  tar upp principen om räkneordens ordning vilken barnen 

utvecklar när de får använda sig av räkning. Att veta att efter ett så kommer alltid två och inte 

fem innebär att barnet kan räkna sin räkneramsa. Räkneramsa kan många barn använda sig av, 
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utan att veta vilket antal det egentligen är. Det kallas antalsprincipen när ett barn kan använda 

sig utav räkneramsan och samtidigt relatera till det verkliga antalet.  

Davidsson & Ladin (1990) påpekar att ordningstal alltid har ett bestämt objekt i en 

ordningsföljd. Detta innebär att det alltid får följden den första, den andra och den tredje och 

så vidare. 

 

Färg och form 

Björklund (2009) belyser att barnen i tidig ålder gärna uppmärksammar form och färg i sin 

omgivning. De har en tendens till att välja föremål med samma färg och sortera ut de föremål 

som inte stämmer in. Barn är också intresserade av form. De jämför olika föremål utifrån 

deras former och kategoriserar dem. Ett exempel som hon tar upp är två flickor som har 

randiga tröjor med olika färg och ändå säger att de är lika. Detta betyder att barnen har 

kommit fram till att mönstret är lika men inte färgen. Geometriska figurer är också något som 

barn uppmärksammar tidigt, eftersom miljön kring barn ofta innehåller många geometriska 

föremål, något som gör det lättare för barnen att ta till sig och använda de geometriska 

begreppen.  

 

Barnet i förskolan möter form och färg dagligen i olika omgivningar. Barnet tar sig an 

erfarenheter genom att undersöka föremål. Sinnen och kroppsligkontakt använder det sig av 

för att utforska. Barnet behöver inte kunna benämningen på en färg för att se att två olika 

föremål hör ihop. De kan beskriva föremålet genom formen på föremålet, kantig, platt, rund 

och fyrkantig. Detta gör att form och färg blir ett vardagligt begrepp som barnet använder för 

att beskriva ett föremåls egenskaper antyder Persson (2006). Han påpekar även att kunna 

beskriva samt skilja ett föremål från ett annat genom form är en viktigt egenskap inom 

matematiken.  

 

Storlek och mätning  

Barn skaffar sig erfarenheter genom att se olikheter och likheter mellan olika föremål, de ser 

kopplingar mellan dessa föremål. Barnen jämför på olika vis, det kan vara längden, vilken 

som är längst respektive kortast eller vilket av föremålen som är tyngst respektive lättast  

(Björklund, 2009).  

Solem (2006) anser att den lättaste mätningen är direkt mätning som kan ske genom att två 

barn ställer sig rygg mot rygg och jämför vem som är längst. Hon påstår att barn ofta i sina 

lekar använder sig av olika verktyg för att mäta. Det kan exempelvis vara att den lilla dockan 

skall ligga i den lilla vagnen och att den stora nallebjörnen skall ligga i den stora vagnen. 

Barnet har då redan från början mätt ut vilket föremål som hör ihop med vilket.  

 

Mätning av vikt  
Jämföra vikt i sina egna händer börjar barn med i tidig ålder nämner Furness (1998) och han 

framhåller även att vikt handlar om balansen mellan ting och detta utgör en viktigt grund av 

förståelsen för vikt.  

 

Klassificering och sortering  

Forsbäck (2008) poängterar att sortering är något som många små barn dagligen upplever. 

Detta är för att strukturera deras verklighet och detta leder i sin hand till att de utforskar 

föremålens egenskaper och relation till varandra.  

Begreppet klassificering är två saker menar Davidsson & Ladin (1990). För det första att 

kunna separera olikheterna hos föremålen, exempelvis olika färg eller olika längd. För det 

andra att kunna para ihop två stycken föremål som har något gemensamt t.ex. samma färg. 

 



 3 

1.2.2 Barns lärande 

Leken är en av de viktiga beståndsdelarna i barnets utveckling och lärande. Därför skall 

förskolan medvetet använda leken som ett redskap för att främja barnets utveckling inom 

lärandet. I leken stimuleras förmågan till symboliskt tänkande och förmågan till att lösa 

problem menar Lpfö (reviderad 2010).  

Lpfö (reviderad 2010) anser att förskolan skall undervisa i olika uttrycksformer, exempelvis 

genom bild, där tal- och skriftspråket utgör både innehållet och metoden. Pedagogerna skall 

utgå från barnets intressen och fantasier för att deras nyfikenhet och lust till att lära ska 

blomstra.  

 

Alneberg (1994) visar genom en studie att barnet blir allt mer medveten om sin inlärning i 

förskoleåldern och under de tiden på förskolan förändras den gradvis. Hon påpekar att den 

vuxne skall ha kunskap i barnets tänkande för att kunna vara ett stöd åt barnet i dess inlärning, 

speciellt inom området förståelse. Den vuxne ska ha ett material till förskolan som anpassar 

barnets inlärning. Hon anser även att barnets intressen och idéer skall vara i stor fokus för att 

barnet skall tycka att det är roligt och bygga upp ett förståelsen för matematiken.  

För att barnet skall komma i kontakt med matematik måste vi pedagoger använda oss av utav 

matematiska begrepp i verksamheten. Det kan vara exempelvis i vardagssituationer vid 

matbordet eller vid planerade aktiviteter menar Alneberg (1994). Det är pedagogens ansvar att 

skapa tillfällen där man använder sig utav matematiska begrepp.  

Det måste finnas ett samspel mellan upplevelse och utveckling för att inlärningen inom 

matematiken ska fortsätta. Det lilla barnet i förskolan måste få utforska matematiska symboler 

och komma i kontakt med dessa dagligen för att det matematiska tänkandet skall utvecklas. 

Därför är det viktigt att pedagogen i förskolan ser till barnets behov och litar på barnets 

tänkande och förmåga att använda sig av matematik. För om barnets självkänsla inom 

matematiken ökar kommer det i sin tur att göra att barnet skapar sig ett intresse för matematik 

(Kronqvist, 2003).  

 

Forsbäck (2006) belyser att barnets kognitiva utveckling också påverkas positivt av sortering. 

Sortering och klassificering av olika föremål gör att barnet utvecklar sitt logiska tänkande och 

detta gör att barn lättare kan förhålla sig till olika regler. I och med detta utvecklar barnet 

senare sina förkunskaper till algebra. När barnet urskiljer egenskaper för ett föremål och 

sedan placerar in det i rätt kategori så utvecklar barnet förståelse för begrepp som är 

grundläggande för matematiken (Forsbäck, M ,2006).   

 

Genom parbildning lär sig barnet att övertyga sig själv att man kan para ihop på olika sätt, 

exempel båda har lika färg eller samma antal prickar. Detta är även en förberedelse till 

förståelsen av tal som grundtal exempel 1,2,3  tycker Davidsson & Ladin (1990).  Parbildning 

är en direkt koppling till räkneramsan, barnet förstår att två stycken klossar är hör ihop med 

siffran 2 (Björklund, 2009)  

 

Davidsson & Ladin (1990) belyser att när barnet ordnar föremål i en specifik serie förbereder 

barnet sig på talet som första, andra, tredje. De förespråkar att om ett barn som ordnar föremål 

i asymmetriska serier exempelvis från den minsta till den största, så lär sig barnen att uppfatta 

begrepp som större än och mindre än.  

 

Emanuelsson (2006) påstår att barnet utvecklar sitt matematiska ordförråd genom att använda 

sitt språk, olika uttrycksformer och få ett samband mellan olika begrepp. Det gör att barnet 

har lättare att ta till sig matematiken. Matematikordförrådet utvecklas varje gång barnet 

kommer i kontakt med matematik och därefter lär sig barnet innebörden av ordet.  



 4 

Magne (2002) konstaterar att barnet upptäcker geometribegrepp tidigt. Därför anser han att 

förskolan bör lägga en stor tyngd på deras undervisning på form- och lägesuppfattning.  

Davidsson & Ladin (1990) anser att begreppet "tal" behöver barnet ofta få erfarenheter av 

genom att använda och möta detta och därefter reflektera kring tal. Detta är för att barnet 

sedan skall kunna utveckla en förståelse matematiska begrepp. De poängterar att för ett barn 

skall kunna behärska ordningstal, behöver barnet ha en förståelse för att en mängd är konstant 

även om mängden ändrar form och utseende. 

 

1.3 Frågeställningar  

För att undersöka hur mitt arbetsmaterial fungerat i förskolemiljö har jag ställt följande frågor. 

1. Vad kan barnen lära sig av matematiksagor?  

2. Hur ser förskollärarna på detta material? 
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2. Metod 
2.1 Datainsamlingsmetod 
Det arbetsmaterial som jag utformade använde jag i förskolan i mindre grupper om 2-4 

stycken barn. Jag hade även förskollärare med i samlingen. Syftet med att jag och ytterligare 

en pedagog skulle vara med i samlingen var att det sedan skulle vara lättare att kunna 

utvärdera mitt arbete. Jag testade arbetsmaterialet i ett rum där vi hade satt upp en 

videokamera för att filma mötet med barnen. Syftet med videofilmning var att dokumentera 

vad barnen lär sig utav matematiksagorna. Valet av videoinspelning var enkelt, eftersom jag 

vill få så mycket information som möjligt av aktivitetens händelseförlopp. Bjørndal (2005) 

anser att många av ögonblicken inte skulle bli registrerade och vi kan därför gå miste om en 

viktig händelse. Videokameran blir på så sätt en viktig del av de pedagogiska arbetet i 

förskolan.  

 

En enkätundersökning genomfördes också på förskolorna för att hjälpa mig att få svar på min 

frågeställning. Min enkät handlar om vad pedagogerna har för åsikter om mitt arbetsmaterial, 

detta för att jag ska kunna få synpunkter om hur mitt material skulle kunna utvecklas. Mitt 

mål var även att göra en enkät som är lättförståelig och inte använda mig utav svåra ord eller 

komplicerade meningsbyggnader. Jag använde mig av en kombination av slutna och öppna 

svarsalternativ för att få ett mer djup i min enkät. Detta är något som Bjørndal (2005) påpekar 

är viktigt inför en enkätundersökning, annars blir det lätt att enkäten misstolkas om man 

använder sig utav svåra frågor.  

 

2.2 Procedur 
Jag tog  kontakt via telefon med de förskolor som jag skulle göra observationerna och 

enkätundersökningen på. Vi bestämde tillsammans en träff med respektive förskola för att 

personligen berätta om min undersökning och hur jag skulle gå tillväga. Jag bjöd även in 

förskollärare under min aktivitet för att de lättare skulle få en bild utav mina matematiksagor 

och därefter låta dem svara på enkäterna. Förskollärarna fick tre dagar på sig att svara på 

enkäterna och då hade de även tillgång till mitt material för att de lättare skulle kunna 

utvärdera det.  

 

Innan jag påbörjade videoobservationerna måste jag få godkännande från förskolan och 

vårdnadshavare. Jag skickade ut brev till föräldrarna och presenterade vilken typ av 

undersökning jag skulle göra samt mitt syfte med filmningen. Jag berättade även att filmerna 

inte skulle bli publicerade utan endast skulle användas i mitt arbete och sedan efter 

redovisningen skulle de bli arkiverade. För att göra en sådan undersökning behövs 

medgivande från vårdnadshavare innan jag kunde påbörja min videoobservationer.  

Jag testfilmade med barnen innan observationen för att de skulle bli bekanta med att bli 

filmade, annars är det lätt att barn inte är sig själva. Efter att jag hade fått svar från 

vårdnadshavare påbörjade jag min videoobservation. Filmningen skedde under hela 

aktiviteten och barnen fick sedan ta del av filmen efteråt. När mina observationer var klar 

lämnade jag ut enkäter och material i förskolorna för att pedagogerna skulle kunna utvärdera 

mitt material. Eftersom jag gjorde min undersökning på tre stycken förskolor där jag träffade 

pedagogerna och barnen varje träff behövde jag tre stycken träffar för att testa mitt material. 

Efter att jag hade träffat förskolorna en dag vardera fick de tillgång till mitt material, för att de 

skulle få en chans att testa det själva och svara på enkäten. Varje förskola fick tre dagar var 

för att prova mitt material och svara på enkäten.  
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2.3 Urval 
Jag gjorde min enkätundersökning på tre förskolor och fem förskollärare från varje förskola 

svarade på min enkät. Förskolorna som jag hade enkätundersökningen på hade barn mellan  

1-5 år. När jag prövade mitt arbetsmaterial hade jag barn mellan åldrarna 4-5 år. Det var 2-4 

stycken barn i varje grupp som jag gjorde undersökningen i. Sammanlagt hade jag 24 barn 

som jag testade mitt material på, för att få en större överblick övere vad barnen kan lära sig 

genom mitt material. Det blev ungefär åtta stycken barn från varje förskola.   

Under min undersökning har jag valt att ha förskolan, pedagogerna och barnen anonyma på 

grund av forskningsetiska krav. Forskningsetik är att jag skall visa respekt och ta hänsyn för 

dem som är deltagande i min undersökning (Johansson & Svedner, 2010). 

 

2.4 Arbetsmaterial 
Tanken bakom mitt arbete är att göra ett material som kan vara ett stöd till förskollärarna 

inom ämnet matematik. Detta material skall vara ett komplement till de vardagliga aktiviteter 

som förekommer på förskolan. Materialet ska vara lätt för förskolläraren att plocka fram och 

använda när det arbetas i förskolan med matematik. Innehållet skall vara enkelt att förstå och 

ha en inspirerande karaktär för att både pedagogerna och barnen skall skapa sig ett intresse 

kring ämnet matematik. 

 

Arbetsmaterialet är utformat i form av fem stycken matematiksagor med respektive uppdrag. 

Matematiksagorna är skapade i form av skokartonger, där barnen får träffa på Fille och 

hennes vänner där de tillsammans som barngrupp ska lösa deras problem. Sagorna har en röd 

tråd där varje saga har ett "matematisk begrepp" som berörs. Inför varje saga finns en 

lärarhandledning, materiallista och beskrivning på vilka matematiska begrepp som 

förekommer.  

 

Matematiksagorna och dess aktiviteter har jag tagit fram med hjälp av litteratur och egna 

erfarenheter. Sagorna har jag illustrerat själv och materialet som finns i skokartongerna. Jag 

vill med detta material skapa sagofigurer som barnen kan relaterar till i ämnet matematik.  

Min planering över det tre träffarna som jag hade på förskolan, där jag berättar vilka begrepp 

som används och temat för dagen.  

 

Jag tog ut tre stycken förskolor som ville vara med på undersökningen. Vi diskuterade fram 

att jag skulle göra undersökningen på barn mellan 4-5 år.  

När jag utförde mitt material använde vi oss av ett avskilt rum för att barnen inte skulle bli 

störda av den övriga verksamheten. Det var ett rum som barnen var bekanta med så att de 

skulle känna sig trygga och mer fokuserad på uppgiften.  

 

 

2.4.1 Matematiksaga 1 
Innan jag satte igång att arbeta med mitt arbetsmaterial med barnen var jag i verksamheten 

någon timme för att lära känna barnen lite innan jag startade. Min första matematiksaga heter 

"Fågeln Fille och hennes vänner". I denna saga får barnen möta begrepp som antal, färg och 

form, sortering samt ordningstal. Dialogen med barnen under sagans gång var viktig för att de 

ska förstå uppdraget i sagan. Barnen fick fyra stycken djur framför sig och fyra stycken 

dörrar. Uppdraget var att placera rätt djur till rätt dörr utifrån ledtrådarna i sagan.  
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2.4.2 Matematiksaga 2 
Min andra saga som jag läste för barnen heter "Fågeln Fille och Ekorren Effe sätter upp 

hyllor" där barnen får möta begrepp som mätning, jämföring, klassificering, storlek, färg och 

form. Barnens uppdrag var att hjälpa Ekorren Effe att placera hans hyllor i storleksordning. 

Barnen fick mäta och jämföra hyllorna samt benämna vilken som var minst respektive störst. 

Därefter fick barnen uppdrag att ställa upp Ekorren Effes ekollon på rätt hylla.  

2.4.3 Matematiksaga 3   
 

Min tredje saga heter "Fågeln Fille hjälper Fjärilen Fiffi med planteringen" där barnen 

kommer i kontakt med begrepp som geometriska figurer, klassificering och antal. Barnens 

uppdrag är att hjälpa Fjärilen Fiffi att gömma hennes blommor som är planterade i 

geometrisktformade rabatter. Barnen ska täcka hennes blommor med rätt geometrisk figur. 

Därefter räknar vi antalet av de olika geometriska formerna.   

 

2.4.4 Matematiksaga 4  
Min fjärde saga heter "Fågeln Fille gungar gungbräda med sina vänner" där barnen kommer 

att få möta matematiska begrepp som antal och vikt. Barnens uppdrag är att hjälpa Fågeln 

Fille att hitta den kompis som väger lika mycket som hon själv. Till hjälp har hon en våg där 

barnen får testa sig fram vilket av djuren som väger lika mycket som Fågeln Fille. 

 

2.4.5 Matematiksaga 5 
Min femte saga heter "Fågeln Fille följer med Daggmasken Doris till den stora svampskogen" 

där barnen kommer att få möta matematiska begrepp som klassificering och sortering, färg 

och form samt antal. Deras uppdrag är att göra Daggmasken Doris svampsoppa, det skall 

tillsammans sortera ut rätt svamp med rätt färg och antal för att Daggmasken Doris 

svampsoppa ska bli god.  

 

2.4.6  Bearbetning av arbetsmaterial  
Efter varje saga jag hade med barnen skrev jag ner eventuella händelser samt tittade igenom 

filmerna noggrant för att sedan tolka och dokumentera det jag hade sett.  

Enkätundersökningen samlades in och jag läste igenom dem noggrant för att kunna fastställa  

vad förskollärarna hade för tankar kring mitt arbetsmaterial och sedan sammanställde jag 

svaren och fick ett resultat. 
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3. Resultat 
3.1 Vad kan barnen lära sig av matematiksagor?  
3.1.1 Matematiksaga 1 - "Fågeln Fille och hennes vänner"  
Jag inledde första matematiksagan "Fågeln Fille och hennes vänner" med att barnen fick sitta 

framför mig.  Jag visade barnen framsidan av locket där sagan var uppritad och började läsa 

matematiksagan. Vi stoppade sagan när vi kom fram till "Kan ni peka var jag bor?" . En 

flicka påpekar att Fågeln Fille bodde allra högst upp i trädet som fåglarna gör.  Då var det en 

pojke som sa att Fågeln Fille bor i en blå dörr för hon bor närmast himlen. Efter den frågan 

skulle barnen räkna hur många dörrar det fanns i trädet. Den största majoriteten började att 

räkna underifrån, men alla barnen fick det till siffran fem.  Ett fåtal av barnen jämförde sin 

hand med trädet och lade ett finger per dörr och på så sätt kom fram till att det var fem dörrar. 

Några av barnen började direkt att räkna antalet djur och kom fram snabbt till att alla djuren 

fick en varsin dörr. En pojke påpekade att siffran fem var hans siffra för han var så många år 

gammal och om han skulle bo i trädet skulle han bo i Fågeln Filles dörr. Det var en flicka 

som uppmärksammade detta och började räkna trädets dörrar igen och hon kom fram till att 

hon skulle bo i den gröna dörren, fast vi hade inte tagit reda på vilket djur det var som bodde 

där.  

 

Vi läste vidare i berättelsen om vilka egenskaper och karaktärer de olika djuren hade. Efter 

det placerade jag ut dörrarna framför barnen och visade upp första djuret som var "Fågeln 

Fille". Alla barnen var säkra på att hennes bo var den blåa dörren. Därefter lade jag upp 

"Daggmasken Doris" framför dem. Barnen var säkra på hennes bostad för hon älskade 

svampar och bodde i en svamp.  Ett av barnen påpekade att "Daggmasken Doris"  inte kunde 

bo i trädet för maskar kan inte klättra.  Barnen tyckte att "Fjärilen Fiffi" var enkel att hitta 

bostad till för hon hade samma färg som dörren, rosa. "Spindeln Sporre"  dörr var klädd i  

spindelnät och var därför inte speciellt svår för barnen att hitta. Det var en dörr över så den 

räknar barnen ut skulle höra till Ekorren Effe. Det var också barn som påpekade att dörren 

hade ekollon på sig och hörde därför till Ekorren Effe. Efter barnen hade placerat rätt djur vid 

rätt dörr tog jag fram sagan och ställde jag frågan "vilken bor i den tredje dörren i trädet 

nedifrån? Barnen räknade dörrarna nedifrån 1,2,3 och såg att dörren var rosa och blommor, 

barnen svarade Fjärilen Fiffi. Därefter ställde jag frågan "Vilken av djuren bor i den andra 

dörren uppifrån?" Några barn räknade nedifrån och då repeterade jag frågan och barnen 

förstod att de skulle räkna uppifrån, barnen fick det till Ekorren Effe.  

Efter vi hade placerat ut alla dörrar och djur på rätt plats, frågade jag flickan om hon visste 

vilken dörr som var nummer 4 som var hennes ålder. Då var hon säker på att det var "Ekorren 

Effes" dörr som hon skulle bo i. 

 

3.1.2 Matematiksaga  2 – ”Fågeln Fille och Ekorren Effe sätter upp hyllor"  
Jag inledde den andra sagan med att barnen fick sitta framför mig medans jag läste "Fågeln 

Fille och Ekorren Effe sätter upp hyllor" . Vårt första stopp i texten var när barnen skulle se 

vilka färger det var på ekollonen. Ekollonen var av färgerna gul, grön, blå och röd. Några av 

de äldsta barnen nämnde att det var grundfärger. Barnen räknade sedan hur många ekollon det 

fanns av varje färg. Barnen kom fram till att det fanns minst av de gula ekollonen. Barnen 

kunde räkna till att det fanns fem stycken vardera av färgerna grön, blå och röd. Två pojkar  

påpekade att Ekorren Effe måste ha tappat bort ett gult ekollon, för det borde ha varit lika 

många av varje färg. Efter detta skulle barnen lägga hyllorna i storleksordning och barnen 

skulle lägga den minsta hyllan högst upp. De var fyra stycken pojkar som började lägga 

hyllorna enligt bild 1. Pojkarna lade alla hyllor i korrekt storleksordning men de vände 

hyllorna i lodrätt riktning.  
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Bild 1 

 

Pojkarna kom underfund med att ekollonen skulle ramla av om hyllorna var lodräta, så 

pojkarna ändrade sedan hyllorna så att de blev vågräta. 

 

Ekorren Effe ville ha sina 5 stycken röda ekollon på den längsta hyllan. Detta var en enkel 

uppgift för barnen och de placerade alla röda ekollon på rätt hylla. Därefter ville Ekorren Effe 

ha 3 stycken gula ekollon på den minsta hyllan. Den uppgiften var lite lurig för barnen då de 

var flera barn som tog alla ekollon och satte dem på den minsta hyllan. Med lite handledning  

hjälptes vi åt och räkna. Barnen kom då fram till att alla gula ekollon skulle inte vara på den 

hyllan. Därefter frågade jag hur många gula ekollon det blev över. Alla barnen att svarade ett 

gult ekollon blev kvar. Ekorren Effe ville därefter ha 4 stycken blå och 4 stycken gröna 

ekollon under hyllan med röda ekollon. Nu räknade nästan alla barnen 1,2,3,4 stycken blåa 

och 1,2,3,4 stycken gröna ekollon och lade dem under hyllan med dem röda ekollonen. 

Frågan "hur många ekollon blev nu kvar av de blåa och de gröna ekollonen?" ställdes till 

barnen.  De svarade ett av varje ekollon. Sedan ställdes frågan "hur många ekollon blev det 

kvar av alla färgerna?". Barnen räknade upp ett gult ekollon, ett blått ekollon och ett grönt 

ekollon. Instruktionen till barnen var sedan de ekollon som blir över nu vill Ekorren Effe att ni 

sätter på hyllan ovanför de gula ekollonen. Ett av barnen sa att de var den näst minsta hyllan 

vi la resten av det sista ekollonen på. Följande fråga ställdes sedan till barnen "Vilka hyllor 

var det nu som blev utan ekollon?". Alla barnen var överens om att det var de två mittersta 

hyllorna som blev utan ekollon. En flicka påpekade att de längsta hyllorna fick flest ekollon 

och de kortaste hyllorna fick minst ekollon.  

 

3.1.3 Matematiksaga 3 - "Fågeln Fille hjälper Fjärilen Fiffi med planteringen. 
Den tredje sagan som jag inledde heter "Fågeln Fille hjälper Fiffi med planteringen". Denna 

saga började jag med att placera barnen framför mig och läste sagan fram till att vi kom till 

ordet geometriska figurer. Några av barnen ropade ut att de fyra vanligaste geometriska 

figurer är triangel, cirkel, rektangel och kvadrat. Andra barn använde benämningen fyrkanter, 

trekanter och en rund, boll. Därefter var de några barn som inte visste vad geometriska figurer 

var för något. Då tog jag fram först en cirkel och för de barnen som inte visste benämnde jag 

namnen på de olika formerna. Detta gjorde jag även som repetition för de barn som kände 

igen några av de geometriska figurerna. Jag gick igenom de fyra vanligaste geometriska 

figurerna, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Visade dessa figurer i form av bilder, när 

barnen hade bekantat sig med dem tog jag fram "Fjärilen Fiffis" plantering som bestod av 

geometriska figurer. Jag frågade barnen  om de kunde se några geometriska figurer på   " 
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Bild 2 

"Fjärilen Fiffis" plantering. Barnen benämnde de geometriska figurerna olika. Exempelvis så 

kallade barnen rektanglar och kvadrater för fyrkanter och trianglar för trekanter. Barnen fick 

därefter en varsin figur som de skulle täcka någon av "Fjärilen Fiffis" plantering. En flicka 

fick en triangel och sa jag vet inte vad den här heter och så räknade hon kanterna. Det är en 

trekant för den har tre spetsar. En pojke fick den stora cirkeln och benämnde den som en 

cirkel. Han provade först cirkeln över de små cirklarna på planteringen och till sist den stora 

cirkeln. Han förklarade att den stora cirkeln kan täcka de små cirklarna också, därefter fick 

hans kompis en cirkel som var liten. Men den kunde inte täcka den stora cirkeln kom de fram 

till. En flicka fick den stora rektangeln och benämnde den fyrkant för den hade fyra kanter. 

Hon försökte först täcka den stora rektangelplanteringen men testade även att lägga över 

trianglarna ovanför. Hon kom fram till att de täckte två stycken trekanter också och halv 

triangel till.  

 

3.1.4 Matematiksaga 4 - "Fågeln Fille gungar gungbräda med sina vänner ." 
Barnen fick sitta framför mig när jag lästa matematiksagan " Fågeln Fille gungar gungbräda 

med sina vänner". Barnen nämnde att de hade gungat gungbräda förut och det känner igen sig 

i den här situationen som Fågel Fille är i. En flicka sa att hon inte kunde gunga gungbräda 

med sin lillebror för han var mycket mindre än henne. Hon berättade att han hamnade då 

högst upp och hon längst ner. En pojke berättade att de är roligast om man är lika lång och 

lika tjock för då får båda vara uppe och nere lika mycket. I sagan berättas att Spindeln Sporre 

var alldeles för lätt för Fågeln Fille. Därför försökte barnen ta reda på vilket djur det var som 

vägde lika mycket som Fågeln Fille. Vi tog fram vågen och barnen testade att sätta ner 

Fågeln Fille i en av burkarna och en annan djurvän den andra burken. En flicka kom fram till 

att Ekorren Effe måste väga mer än Fågeln Fille för han är mycket större än henne. Flickan 

lade Ekorren Effe i burken mittemot Fågeln Fille och hennes hypotes stämde. Barnen testade 

sedan Fjärilen Fiffi mot Fågeln Fille men upptäckte att Fjärilen Fiffi var alldeles för lätt för 

Fågeln Fille. Barnen trodde detta berodde på Fjärilen Fiffis tunna vingar. Till sist testade vi 

att sätta ner Daggmasken Doris och barnen såg att de vägde lika mycket som Fågeln Fille. En 

pojke berättade att Fågeln Fille och Daggmasken Doris skulle gunga på brädan bäst eftersom 

de väger likadant.  

 

En annan pojke tyckte vi skulle testa om Fjärilen Fiffi och Spindeln Sporre vägde likadant 

eftersom de låg i den högen där man var lättare än Fågeln Fille. Vi testade teorin och 

Spindeln Sporre vägde lite mer än Fjärilen Fiffi, men barnen kom fram till att det gör inget 

om det är lite skillnad på vikten.  

 

 

 

 



 11 

3.1.5 Matematiksaga 5 - "Fågeln Fille följer med Daggmasken Doris till stora 

svampskogen" 
Jag inledde sagan genom att sätta barnen framför mig så att barnen ser sagan. Barnen får följa 

med Fågeln Fille och Daggmasken Doris till svampskogen. Två stycken pojkar påpekar att 

man plockar svamp när det är höst. Barnen får en korg med olika svampar som har olika 

former och färger.  De börjar med att sortera in svamparna i olika färger. Barnen kom 

Bild 3 

 

 fram till att de fanns 4 stycken olika färger på svamparna vita, röda, blå och gula. Därefter 

räknade de svamparna och kom fram till att det var 4 stycken svampar av varje färg. En flicka 

sa att svamparna var gjorda av geometriska figurer och då började de andra barnen titta 

närmare på svamparna och konstatera att flickan hade rätt. Jag frågade barnen en följdfråga 

om vilka geometriska figurer de ser på svamparna. Flickan svarade att hon hade sett trianglar 

på de blå svamparna och cirklar på de röda svamparna. De andra barnen höll med flickan, 

men det var en pojke som sa att under svampens hus var de fyrkanter, några var små och 

andra var stora.  

Barnen skulle sedan hjälpa "Daggmasken Doris" att göra svampsoppan. Jag lade receptet 

framför barnen och läste den första ingrediensen. Tre stycken gula svampar, de flesta barnen 

räknade direkt upp svamparna som de hade sorterat 1,2,3 gula svampar. Men ett få tal barn 

använde sig av receptet och lade en svamp åt gången tills de blev tre stycken gula svampar. 

Denna procedur fortgick igenom hela receptet, jag ställde därefter frågan "Vilken svamp var 

det minst av i Daggmasken Doris svampsoppa?" alla barnen svarade vit. Därefter ställde jag 

följdfrågan "Vilken svamp var det flest av?" Barnen svarade blå. Vi räknade sedan vilka 

svampar som var kvar och barnen kom fram till att det fanns flest vita svampar och minst blåa 

svampar kvar.  

 

3.2 Hur ser förskollärarna på detta material?  
I min enkätundersökning ingick femton stycken förskollärare från tre olika förskolor. De har 

alla provat på minst en av matematiksagorna i barngrupp och har därefter utvärderat 

materialet både från upplevelsen med barnen och de övriga materialet.  

Helhetsintrycket av matematiksagorna blev väldigt positivt. De tyckte att materialet var ett 

nyinspirerande material som tar upp många viktiga begrepp inom matematiken. En av 
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förskollärarna påstår att detta var ett nytt sätt att lära ut matematik, med meningsfulla uppdrag 

som kan kopplas till både vardagen och naturen för ett barn.  

Många av förskollärarna tycker att uppbyggnaden av sagorna har ett vinnande koncept för 

förskolan, då sagorna handlar om djur och natur. Förskollärarna påstår att djur och natur är ett 

ämne som barnen tycker väldigt mycket om, vilket gör det lätt för oss att jobba vidare med 

sagorna inom andra ämnen. 

 

Några av pedagogerna utrycker att matematiksagorna har en röd tråd, där barnen får träffa 

djuren och på ett smart sätt efter djurens karaktärer och egenskaper. Exempelvis Fjärilen Fiffi 

arbetar med sin plantering eller Ekorren Effe som bygger hyllor åt sina ekollon. Dessutom att 

jag har döpt djuren med djurets första bokstav som Fågeln Fiffi, detta gör det lättare för 

barnen att känna igen namnen på djuren. Alla förskollärare tycker att uppbyggnaden av 

matematiksagorna är perfekt med att texten på baksidan av locket och bilder på framsidan för 

barnen. Detta gör att alla barnen ser sagan under hela läsningen vilket gör att barnen inte 

tappar fokus. Barnen kan exempelvis tappa fokus när man läser en bok då barnen inte kan se 

bilderna samtidigt. De förskollärare som svarade på enkäten svarade alla att det skulle kunna 

tänka sig att arbeta med mitt material. Alla förskollärare svarade att lärarhandledningarna var 

lätta att förstå. De tyckte att lärarhandledningarna var bra när verksamheten krävde en 

aktivitet fort. Därav de utvalda frågorna som fanns med i matematiksagorna var ett bra stöd 

och de passade bra in på temat på sagan. Pedagogerna påpekade att varje saga har en enskild 

lista över vilka matematiska begrepp sagan tar upp. De tycker att de blir lättare att välja ut 

saga om de arbetar kring ett visst tema som exempelvis vikt och på så sätt sparar de tid.  

 

 
 

Figur 1: Antal förskollärare som tycker materialet är relevant.  

 

Ålder 4-5 år är relevant till matematiksagornas upplägg, dock tycker de flesta att några av 

matematiksagorna skulle även de mindre barnen i ca 3 års åldern klara av, exempelvis första 

sagan "Fågeln Fille och hennes vänner". Pedagogerna tycker att de har lärt sig ett 

inspirerande och annorlunda sätt att lära ut barnen matematik. De tycker att den pedagogiska 

handledning var ett bra läromedel i förskolan och något som de tänker utveckla till sina egna 

producerade uppgifter. Alla förskollärare tycker att matematiksagorna går att koppla till 

läroplanen. 
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4. Diskussion  
4.1 Sammanfattning 
Mitt övergripande mål med examensarbete var att göra ett matematiskt arbetsmaterial till 

pedagoger inom förskolan. Även få en synvinkel från vad förskollärare tyckte kring 

matematiksagorna. Skapandet av mitt material har gjort att jag har öppnat upp ögonen för 

matematik inom förskolan, och hur man som pedagog kan på ett lärorikt och nytänkande sätt 

nå barnen inom det matematiska områdena.  

Matematiksagorna berör stora delar av det matematiska områdena och kan kopplas till 

barnens upplevelser och vardag. Detta gör att jag anser att materialet har en bidragande effekt 

till att uppnå det matematiska målen inom läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010). 

 

4.2 Frågeställning 1 
Vad kan barnen lära sig utav matematiksagor?  

4.2.1 Matematiksaga 1 
Det första som matematiksagan presenterade för barnen var att ta reda på vilken dörr "Fågeln 

Fille" bodde i. Barnen får sortera ut de felaktiga dörrarna som inte stämmer överens med 

beskrivningen av "Fågeln Filles" dörr som var i färgen blå. Barn belyser i tidig ålder färger 

och form i sin omgivning. När ett barn får en beskrivning som exempelvis en blå dörr, har 

dem lätt att sortera ut de färger som inte stämmer in på beskrivningen påstår Björklund 

(2009). En pojke kopplade att "Fågeln Filles" dörr var närmast himlen och var därför i färgen 

blå. Barnet har av egen erfarenhet kopplat färgen blå som är himmelens färg. Alneberg (1994) 

belyser att det är viktigt att pedagogen sammanflätar matematiken med barnens erfarenheter 

och intresse. För detta gör att barnet får ett stöd i dess inlärning om barnet kan relatera till 

vardagliga händelser, som att se att himlen är blå. Denna pojke påpekar även att dörren är 

högst upp i trädet vilket vi kan relatera till att barnet använder sig av lägesord och förstår 

innebörden av det. (Lpfö 98, reviderade 2010) belyser att det är viktigt att barnet utvecklar sin 

förståelse för läge och det matematiska språket. Matematiska begrepp är pedagogens roll att 

använda inom förskolan för att barnen skall få ett nyanserat språk. Genom läsningen och dess 

uppdrag  får barnen använda sitt språk för att lösa samtliga uppdrag. Emanuelsson (2006) 

anser att ett barn utvecklar sitt matematiska ordförråd genom att använda sig av sitt språk. 

Därför är det viktigt att föra en dialog med barnen under matematiksagans läsning. För varje 

gång ett barn kommer i kontakt med matematikens ordförråd utvecklar barnet förståelsen och 

innebörden av det matematiska ordet eller begreppet.  

 

Barnen räknade trädets alla dörrar och kom fram till att de var fem stycken dörrar. Några av 

barnen räknade direkt djuren nedanför dörrarna och kom fram till att varje djur fick en varsin 

dörr. Denna situation visar hur ett barn har förstått logiken inom matematiken och tänker ett 

steg längre och löser problemet. (Lpfö 98, reviderad 2010) anser att barnen skall utveckla sin 

förmåga att undersöka, reflektera samt prova på egna lösningar, vilket jag tycker barnen gör 

när det reflekterar över hur många djur det var på bilden utan att pedagogen nämnde detta. 

När några av barnen skulle räkna trädets dörrar lade de ett finger per dörr och detta visar på 

att barnen ofta använder sig av fingerräkning och detta är ett bra stöd för barnens tänkande när 

det gäller antal. Sterner & Johansson (2006) och Davidsson & Ladin (1990) uppmärksammar 

detta och tycker att barn ska skapa sig erfarenheter inom detta område för att de ska utveckla 

sin förståelse för att exempelvis fem alltid är samma antal som fem fingrar och fem stycken 

dörrar. De barn som endast använde räkning i huvudet och pekade på dörrarna har förstått 

räkneramsan korrekt. Dessa barn vet att efter två kommer inte fem utan tre. För många barn 
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kan använda sig utav räkneramsan utan att veta hur många antal det egentligen är. Det betyder 

att barnet har lärt sig antalsprincipen, när barnet kan räkna räkneramsan samt relatera till det 

verkliga antalet antyder Sterner & Johansson (2006). En pojke påpekade att siffran 5 var hans 

siffra för att han var så många år gammal. Sterner & Johansson belyser att barn ofta är 

bekanta med siffran av sin ålder och kan ofta relatera matematiken till sin siffra, som i det här 

fallet är siffran 5. När denna pojke uppmärksammade sin ålder var det en flicka som kom 

fram till att hon var 4 år gammal och började räkna dörrarna i trädet. Vi hade inte tagit reda på 

vilket djur som skulle bo i den dörren men hon påpekade att hon bodde i den gröna dörren 

som var nummer fyra. Detta betyder att barnen utvecklar sin förståelse för matematiken och 

kan föra och följa ett resonemang kring matematik. De två barnen öppnar upp nyfikenheten 

för matematiken och på så sätt spinner vidare tillsammans med detta resonemang. (Lpfö 98, 

reviderade 2010) anser att barn skall utveckla denna form av matematik för ökad förståelse.  

Barnen fick i uppgift att lägga rätt djur vid rätt dörr med hjälp av beskrivningar det har fått 

från matematiksagan vilket innebär att barnen får komma i kontakt med klassificering. 

Davidsson & Ladin (1990) belyser att klassificering är för det första att kunna separera 

olikheter hos föremålen, exempelvis olika färger på dörrarna. För det andra, para ihop två 

stycken föremål som har något gemensamt, exempelvis "Spindeln Sporre" har spindelnät på 

sin dörr. Barnen kunde med dessa beskrivningar para ihop dörrarna med rätt djur utifrån deras 

karaktärer. När ett barn urskiljer egenskaper för ett föremål och sedan placerar in det i rätt 

kategori så utvecklar barnet förståelse för begrepp som är grundläggande för matematiken 

anser Forsbäck (2006). Sortering och klassificering utav olika föremål gör även att barnet 

utvecklar sitt logiska tänkande och detta gör att barn lättare kan förhålla sig till olika regler. 

Detta medför även att barnet utvecklar sina förkunskaper inom Algebra påstår Forsbäck 

(2006). Efter barnen hade parat ihop djuren med rätt dörr, ställde jag frågor angående 

ordningstal, som exempelvis vilken bor i den andra dörren nedifrån. Det var lättare för dem att 

ta nedifrån, detta kanske berodde på att de räknade dörrarna nedifrån från början. Davidsson 

& Ladin (1990) anser att ordningstal har alltid ett bestämt objekt i en ordningsföljd. Detta 

innebär att det får alltid följden den första, den andra och den tredje och så vidare. Därför tror 

jag att barnen hade svårt att ta uppifrån eftersom de ansåg att den var den sista och inte den 

första. 

 

4.2.2 Matematiksaga 2 
Det första som den andra matematiksagan introducerade var vilka färger ekollonen var i 

sagan. Barnen kom fram till att det var färgerna gul, grön, blå och röd, då var de flera äldre 

barn som nämnde att detta var grundfärgerna. Björklund (2009) belyser att barn i tidig ålder 

gärna uppmärksammar färg i sin omgivning. Barnen börjar redan här reflektera över vilka 

färgval matematiksagan har. (Lpfö 98, reviderade 2010) belyser att förskolan skall sträva att 

varje barn ska reflektera kring matematik. Barnen räknade sedan hur många ekollon de var av 

varje färg, de kom fram till att grön, blå och grön hade fem stycken ekollon och av den gula 

färgen fanns de fyra stycken. Två pojkar reflekterade över varför de endast var fyra ekollon av 

dem gula och de trodde detta berodde på att Ekorren Effe hade tappat bort ett gult ekollon. 

Sterner & Johansson (2006) anser när ett barn kan räkna sin räkneramsa och samtidigt relatera 

till det verkliga antalet betyder att barnet kan antalsprincipen. De två pojkarna undersökte 

även närmare varför de endast var fyra stycken ekollon och drog slutsatsen att Ekorren Effe 

hade tappat bort den femte. Pojkarna hade förmåga att använda sig av matematiken som 

redskap för att reflektera kring detta dilemma. (Lpfö 98, reviderade 2010) antyder att det är 

förskolans uppgift att utveckla barnens förmåga att använda matematiken och förstå dess 

logik. 
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Barnen fick sedan i uppgift att lägga hyllorna i storleksordning. De var fyra pojkar som lade 

sina hyllor i korrekt ordning med i lodrät riktning. När ekollonen skulle läggas ut kom 

pojkarna i underfund med att ekollonen skulle ramla av om hyllorna låg i lodrät riktning och 

böt därefter till vågrät riktning på hyllorna. Björklund (2009) antyder att barn skaffar sig 

erfarenheter att se olikheter och likheter mellan olika föremål. Genom detta tror jag att barn 

har genom erfarenheter sett att hyllor är i vågrät riktning och därför ändrade de sig när de 

skulle lägga upp ekollonen. När barnen skulle lägga hyllorna i storleksordning började de med 

den minsta först. Solem (2006) påpekar att barnen skaffar sig redskap i leken för att mäta, 

dessa barn använde sig av hyllorna. De använde sig av uteslutningsmetoden, den minsta 

första, sen den som är nästminst och så vidare. Björklund (2009) anser att barn jämför på 

olika vis, men i detta fall jämförde dem hyllorna på längden, vilken som var kortast respektive 

längst. Barnen fick i uppgift att lägga ekollon på hyllorna som var i storleksordning. De kunde 

följa instruktioner som matematiksagan ställde, som exempelvis fem stycken röda ekollon på 

den längsta hyllan. Det bevisar på att barnen kan räkneramsan och förstått dess innebörd. I 

slutet av denna introduktion fick barnen i uppgift att undersöka vilka hyllor som inte fick 

några ekollon. Barnen var överens att de två mittersta hyllorna var och blev utan ekollon. 

Detta utmanar barnen till att undersöka vilka hyllor som blev utan ekollon. (Lpfö 98, 

reviderade 2010) anser att förskolan skall bedriva en verksamhet där barn kommer i kontakt 

med matematik. Där barnet blir uppmanad till att undersöka och följa instruktioner i en 

uppgift.  

 

4.2.3 Matematiksaga 3 
När matematiksagan benämnde begreppet geometriska figurer förklarade barnen för mig att 

det var triangel, cirkel, rektangel och kvadrat. Geometriska figurer är något som barn 

uppmärksammar tidigt anser Magne (2002). Därmed tycker han det är viktigt att förskolan 

lägger stor vikt i undervisningen form- och lägesuppfattning, eftersom miljön kring ett barn 

ofta är uppbyggd med många geometriska föremål. Detta gör det lättare för dem att lära sig 

geometriska begrepp eftersom det finns i deras vardag anser Persson (2006) och Björklund 

(2009).  Några barn nämnde de geometriska figurerna med benämningarna fyrkant, trekant, 

rund och boll. Matematiska begrepp behöver barnet inte kunna för att urskilja dessa former. 

Ju mer pedagogerna använder sig utav matematiska begrepp i förskolan desto mer tar barnen 

till sig. Alneberg (1994) belyser vikten av hur viktigt det är att pedagoger använder sig av 

matematiska begrepp i förskolan. Detta behöver inte endast ske i planerade aktiviteter utan 

även i vardagen för att barnen skall bli bekanta med matematiska begrepp och därefter 

tillämpa dem. 

 

Därefter tog jag fram en geometrisk form åt gången och benämnde namnen på dessa, för det 

fanns barn som var osäkra och detta medförde en repetition för de barnen som kunde de 

geometriska formerna genom att visa bilder på dem. Alneberg (1994) lägger även vikten på 

hur viktigt de är att barnen får komma i kontakt med det matematiska språket, vilket barnen 

får göra när man repeterar de geometriska figurerna. Barnen fick därefter bekanta sig med 

"Fjärilen Fiffis" plantering som bestod av geometriska figurer. Jag frågade barnen om de 

kunde se någon geometrisk figur som de kunde benämna och det kunde de. De benämnde de 

geometriska figurerna olika beroende på form. Några barn kallade rektanglar och kvadrater 

för fyrkanter och trianglar för trekanter. Vilket egentligen inte är fel, jag påpekade inte för 

barnen och rättade dem när de benämnde de geometriska figurerna på detta sätt. För enligt 

Kronqvist (2003) är det viktigt att pedagogen i förskolan visar att vi litar på barnets eget 

tänkande och förmåga att använda sig av matematik. För detta kommer även stärka barnets 

självkänsla inom matematiken och i sin skapar barnet sig ett intresse för matematiken.  
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En flicka fick en triangel att täcka en av "Fjärilen Fiffis" plantering med. Hon berättade att 

hon inte kunde namnet på figuren. Därefter räknade hon kanterna på triangeln och kom fram 

till att den hade tre spetsar och därför blev det en trekant. Flickan kommer fram till egna 

lösningar hur hon skall ta reda på vad figurer heter. (Lpfö 98, reviderade 2010) antyder att 

barn skall utveckla en förmåga att prova egna lösningar och reflektera kring ämnet matematik. 

Det tycker jag denna flicka utövar när hon reflekterar över figurer på detta sätt. En pojke fick 

den största cirkeln i planteringen, eftersom det fanns flera cirklar på bilden provade pojken sig 

fram vilken den passade. Pojken förklarade för mig att den stora cirkeln kunde även täcka de 

mindre cirklarna på bilden. Detta är också ett exempel på att barnet provar på egna lösningar 

och resonerar kring den geometriska figuren. Det var sedan en till pojke som fick en mindre 

cirkel, men den täckte inte den stora cirkeln kom pojkarna fram till. Dessa pojkar undersöker 

tillsammans hur vida cirklarnas storlek har betydelse om dem täcker "Fjärilen Fiffis" cirklar 

eller inte. Pojkarna har på så sätt skaffat sig erfarenheter genom att se olikheterna i två cirklar, 

genom att jämföra storlekarna på dem. Björklund (2009) anser att barn försöker se olikheter 

och likheter i olika föremål och försöker att se kopplingar mellan dessa. Även en flicka kom i 

kontakt med denna typ av händelse. Genom att få en stor rektangel, försökte hon täcka tre 

stycken små trianglar. Hon kunde med den stora triangeln täcka två stycken trianglar och en 

halv triangel. Denna flicka provade andra lösningar än vad jag som pedagog hade förutspått. 

Hon har därmed skapat förståelse för mätning och kan reflektera varför denna geometriska 

figur kunde täcka andra figurer. Detta är något som (Lpfö 98, reviderade 2010) samspråkar 

om i läroplanen, att barn skall ha förmågan att reflektera och få förståelse för mättning.  

 

4.2.4 Matematiksaga 4 
En flicka påpekar att hon inte kan gunga gungbräda med sin lillebror för han är mycket 

mindre än henne. Hon berättar att han hamnade högst upp och hon längst ner. Detta tyder på 

att flickan kan koppla matematiken till sin vardag, vilket Alneberg (1994) antyder är viktigt 

när man arbetar med inlärning, att man skall anknyta till barnets vardag. För när pedagogen 

relaterade till vardagen skapar barnet ett intresse för matematiken och detta ger stöd åt barnet. 

En pojke berättar att för att kunna gunga på en gungbräda, bör man vara lika långa och lika 

tjocka för att gungbrädan skall kunna gå upp och ner. Björklund (2009) antyder att barn 

skaffar sig erfarenheter genom att jämföra på olika vis, det kan vara på längden eller vikten på 

ett föremål. I det här fallet jämför barnen tyngden, flickan jämför sig med sin lillebror och 

pojken berättar utifrån erfarenhet att jämn vikt är bäst om man vill gunga gungbräda. Barnen 

börjar jämföra djurens vikter mot "Fågeln Filles" vikt. Deras mål är att hitta den som väger 

lika mycket som henne. En flicka påpekar att "Ekorren Effe" måste väga mer än "Fågeln 

Fille" för han är mycket större. Flickan drar slutsatsen att "Ekorren Effe" väger mer för att han 

är större och hennes hypotes stämde. Detta påvisar att flickan kan skilja på ett föremål genom 

formen på djuret, vilket är en viktig egenskap inom matematiken tycker Persson (2006).  

Därefter vägde vi "Fågeln Fille" mot "Fjärilen Fiffi" som var lättare än henne. Barnen trodde 

de berodde på att "Fjärilen Fiffi" hade tunnare vingar än "Fågeln Fille". Barnen jämförde 

vikten genom att se skillnad på deras vingar. Furness (1998) belyser att barn börjar i tidig 

ålder att jämföra vikt, speciellt när det jämför tyngderna i sina händer. Därefter testade vi 

"Fågeln Fille" mot "Daggmasken Doris" och dem vägde lika mycket. Barnen kom fram till att 

de skulle gunga på gungbrädan bäst tillsammans för de hade samma vikt.  De reflekterade 

kring djurens storlekar och dessa karaktärer vilket gör att barnen ökar sin förståelse för 

matematiken anser (Lpfö 98, reviderade 2010).   

 

4.2.5 Matematiksaga 5  
I matematiksaga 5 ” Fågeln Fille följer Daggmasken Doris till stora svampskogen” i denna 

uppgift får barnen möta begrepp som klassificering och sortering och färg och form samt antal 
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.De ska göra en svampsoppa med rätt antal svamp och  med rätt färg . Davidsson & Ladin 

(1990) beskriver klassificering  som att kunna separera olikheterna hos föremålen  och dess 

olika färger. Ett exempel på de är att para ihop två stycken föremål som har något gemensamt 

som exempelvis samma färg. Barnen associerar i denna saga att svamp plockar man på 

hösten. Björklund (2009) belyser att barn i tidig ålder uppmärksammar färg och form i sin 

omgivning och kan förknippa de med något de sett tidigare. Som i detta fall att barnen anser 

att svampen tillhör hösten.  Barnen får en korg med olika svampar som har olika former och 

färger. Det första de gör är att sortera svamparna i olika färger. Björklund talar även för att 

barn har tendens att sortera ut de föremål som inte stämmer in. Detta gör barnen när de 

sorterar svamparna i olika former, vilket även (Lpfö 98, reviderade 2010) belyser är 

förskollärarens uppdrag att låta barnen utveckla sin förmåga att urskilja och undersöka med 

hjälp av matematiska begrepp.  

 

Barnen räknade sedan att de var 4 stycken av varje färg, (Lpfö98 reviderade 2010 ) uppmanar 

oss pedagoger att utmana barnet till att undersöka och se sambanden och detta gör barnen när 

det urskiljer dessa ekollon. Barnen visar på att det kan separera olikheterna hos ekollonen 

utifrån dess färg och placera ut dom i olika högar, detta är något Davidsson & Ladin (1990) 

menar är begreppet av klassificering.   Ett barn uppmärksammade att svamparna var gjorda av 

geometriska figurer, bland annat såg  hon trianglar och cirklar. Geometriska figurer är något 

ett barn upplever varje dag i sin vardag, vilket gör det lättare för dem att ta till sig dem. Därför 

blir det lättare för barnet att ta till sig dom geometriska begreppen för dem finns i miljön runt 

omkring dem (Björklund, 2008). Barnen har med denna matematiksaga lärt sig särskilja 

färger, geometriska figurer , räkna antal och klassificering av olika saker 

 

4.3 Frågeställning 2 
Hur ser förskollärarna på detta material? 

I min enkät undersökning ingick femton stycken förskollärare från tre olika förskolor. De har 

alla provat på minst en av matematiksagorna i barngrupp och har därefter utvärderat 

materialet både från upplevelsen med barnen även innehållet i materialet. Pedagogerna ansåg 

att materialet var ett nyinspirerande material som tar upp många viktiga begrepp inom 

matematiken. Enligt  Lpfö98 (reviderade 2010) ska förskollärare inspirera och hjälpa barnet 

att utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. Detta är något som 

förskollärarna tycker att mitt material gör och detta påvisar att mitt material tar stöd även från 

vårt styrdokument.  Alneberg (1994) resonerar att materialet i förskolan skall vara anpassad 

till barnets inlärning. Vilket mitt material gör, eftersom förskollärarna skulle kunna tänka sig 

använda sig av mitt material och de stödjer även läroplanen för förskolan.  

 

Några av förskollärarna ville gärna behålla materialet. De tyckte materialet hade en röd tråd 

från instruktion till förskollärare till vad barnet skulle kunna utveckla för kunskap inom 

matematik. Barnet ska utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och få en 

inblick i antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Pedagogen ska 

även utveckla deras förmåga att använda matematiken genom undersökning, reflektion och 

problemlösning. Detta är några av punkter Lpfö98(reviderade 2010) som stämmer in till mina 

matematiksagor. Barnen får ta del av olika matematiska begrepp och får tid att undersöka, 

reflektera och använda sig av problemlösning. Alneberg (1994) reflekterar kring matematiska 

begrepp, att det är pedagogens ansar att skapa tillfällen där vi använder matematiska begrepp. 

Detta håller jag med om, för om inte vi förskollärare använder oss av matematiska begrepp i 

vår undervisning, vem ska då göra de? Som exempelvis sortering och klassificering utvecklar 

barnets logiska tänkande och kan på så sätt förhålla sig till olika regler. Forsbäck  (2006) 

menar att detta är ett tidigt stadium där barnet påverkar sin kognitiva utveckling, symboliskt 
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tänkande inom språk och fantasi, vilket barnen får genom läsning och problemlösning i 

matematiksagorna. De får tillsammans lösa matematiska problem och använda sig av sin 

fantasi och samtidigt använda sitt verbala språk. Detta handlar även om att ge barnet 

förtroendet att de klarar av att lösa problem. För att ge ett barn självkänsla inom matematik 

måste man ge dem nyckeln till att lyckas och misslyckas. Vi kan på så sätt öka barnets 

intresse för matematik (Kronqvist 2003). Alla förskollärarna tyckte att matematiksagorna var 

perfekt upplagda, barnen kunde se sagan under läsningen. Detta gör även att barnen får 

tillgång att se bokstäver och se symboler, barnet får på så sätt utveckla sitt intresse för 

skriftspråk och symboler, (Lpfö98, reviderade 2010). Emanuelsson (2006) påpekar att ett barn 

som genom sitt språk får komma i kontakt med olika uttrycksformer får lättare ett 

sammanband mellan olika begrepp. Eftersom matematiksagorna ger barnen chansen att både 

genom bild och språk komma i kontakt med matematiken. Detta kan på så sätt  ge barnet 

chansen till att komma i kontakt med matematiken på flera sätt och kan därefter utveckla 

barnets matematikordförråd. Förskollärarna svarade att de alla skulle tänka sig kunna arbeta 

med mitt material. Det kändes mycket upplyftande att syftet med mina matematiksagor hade 

gått i uppfyllelse. Alla förskollärarna tyckte att lärarhandledningen var lätt att förstå. Det 

kändes bra, för att det är alltid svårt att skriva en instruktion så att någon annan person ska 

utföra . Alla förskollärarna tyckte att det var bra, eftersom jag beskrivit så väl vilka 

matematiska begrepp som förekom i matematiksagan. På så  sätt var det lättare att välja ut en 

saga med specifikt tema och det sparade också tid för förskollärarna.   

 

Valet av ålder 4-5 år tyckte förskolorna var rätt målgrupp, de poängterade att första sagan 

skulle kunna utföras med barn i 3 års ålder. Det kändes uppmuntrande att det arbete jag utfört 

har gjort att de förskollärare som svarat på enkäten blivit inspirerad av mitt arbete och på så 

sätt kan använda mitt material till att lära ut matematik på ett annorlunda och nytänkande sätt. 

Alla förskollärare tyckte att matematiksagorna går att koppla till läroplanen, det är ju viktigt 

eftersom det är den vi ska följa för att barnen ska kunna uppfylla läroplanens mål. 

Förskollärarna påstår att djur och natur är ett ämne som barnen tycker väldigt mycket om, 

vilket gör det lätt för oss att jobba vidare med sagorna inom andra ämnen. Alneberg (1994) 

belyser hur viktigt de är att bygga upp ett material som inspirerar barnen och vi är överens om 

att barn tycker väldigt mycket om djur och natur. Det är därför mitt material är inspirerande 

både för barn och vuxna när det gäller den matematiska inlärningen i förskolan.  

 

4.4 Fortsatt forskning 
Jag har skrivit en uppsats på grundläggande nivå 15 poäng. Om jag hade istället hade valt att 

skriva 30 högskolepoäng hade jag haft flera veckor på mig att kunna fördjupa mig inom mitt 

arbete. Jag hade kunnat verkställa flera sagor och gett fler tips och idéer på hur man kan 

arbeta kring matematik. Materialet hade nog vart med djupgående i en riktning exempelvis en 

saga handlar om mätning, att man kan ge flera idéer hur man kan arbeta om just de området.  

Utformning av matematiksagorna skulle jag vill ha animerade bilder istället för att ha dom 

ritade. För att det skulle bli ett proffsigare uttryck och på så sätt blir redigeringen lättare att 

göra. Utvecklingen skulle även kunna vara att man gör matematiklådor, precis som NTA-

lådorna är uppbyggda.  

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Referenser 
Ahlberg, A. (1994). Att möta matematiken i förskolan: rita, tala och räkna matematik. 

Göteborg: Univ., Pedagogiska inst.. 

 

Björklund, C. (2008). Bland bollar och klossar: matematik för de yngsta i förskolan. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Davidsson, C. & Landin, B. (1990). Matematik bland förskolebarn. Jönköping: Högskolan. 

 

Doverborg, E. & Emanuelsson, G. (2006). Små barns matematik: erfarenheter från ett 

pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare. (1. uppl.) Göteborg: NCM, Göteborgs 

universitet. 

Forsbäck, M (2006) Sortering och klassificering. I Elisabeth Doverborg & Göran 

Emanuelsson. (red.) Små barns matematik: erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1-5 år 

och deras lärare. (s. 59-71)  

 

Furness, A. (1998). Vägar till matematiken: att arbeta med barn 5-7 år. Solna: Ekelund. 

 

Kronqvist, K. (2003). Matematik på väg: i förskola och skola. Malmö: Lärarutbildningen, 

Malmö högskola. 

 

Magne, O. (2002). Barn upptäcker matematik: aktiviteter för barn i förskola och skola. Umeå: 

Specialpedagogiska institutet. 

 

Solem, I.H. & Reikerås, E.K.L. (2004). Det matematiska barnet. (1. uppl.) Stockholm: Natur 

och kultur. 

 

Sterner, G & Johanson, B. (2006) Räkneord, uppräkning och taluppfattning. I Elisabeth 

Doverborg & Göran Emanuelsson. (red.) Små barns matematik: erfarenheter från ett 

pilotprojekt med barn 1-5 år och deras lärare. (s. 71-84) 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbete i lärarutbildningen. 5. uppl. 

Uppsala: Kunskapsföretaget  

 

Sverige. Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för förskolan: Lpfö 98. Stockholm: 

Utbildningsdep., Regeringskansliet. 

Persson, A (2006) Former och mönster. I Elisabeth Doverborg & Göran Emanuelsson. (red.) 

Små barns matematik: erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1-5 år och deras lärare. (s. 

117-129) 

 

Referenser för arbetsmaterial 
Dahl, K. (2009). Kul med matte: leka, beskriva, mäta och räkna. Stockholm: Alfabeta.  

 

Doverborg, E. & Emanuelsson, G. (2006). Små barns matematik: erfarenheter från ett 

pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare. (1. uppl.) Göteborg: NCM, Göteborgs 

universitet. 

Eriksson, R. (2010). Matteskatten: matematik i förskolan. (1. uppl.) Malmö: Epago. 

 



 20 

Kaye, P. (1994). Mattelekar: så hjälper du barn lära sig matte på ett lekfullt sätt : från 

förskola till mellanstadiet. Jönköping: Brain Books. 

 

Magne, O. (2002). Barn upptäcker matematik. Bokverkstan. 

 

Molander, K. (2011). Leka och lära matematik ute: [förskola. (8. uppl.) Vimmerby: Outdoor 

Teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

Bilaga 1  

  
 

FULLMAKT 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Jag heter Elin Henriksson och läser till förskollärare på Högskolan i Gävle. Nu går jag min 

sista termin och ska skriva mitt examensarbete. Jag kommer att göra en undersökning som går 

ut på att analysera ett matematikmaterial i form av matematiksagor. Jag kommer att titta på 

hur barnen använder sig utav materialet och vad barnen lär sig av det. För att min 

undersökning skall kunna bearbetas på bästa sätt önskar jag därför använda videokamera. 

Videomaterialet kommer endast att vara tillgängligt för mig, som för mig kommer att bli ett 

stöd i mitt examensarbete. Det kommer inte att på några sätt spridas ut eller ses av någon 

annan. Videomaterialet kommer sedan att arkiveras efter examensarbetes slut.  

Tack på förhand.  

 

Underskrift elev/föräldar 

 

Jag tillåter att mitt barn får förekomma på film som är en del av undersökningen 

matematiksagor.  

 

                      Barnets för och efternamn:  

 

Datum Underskrift av förälder/föräldrar 

  

 Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
Vad får du för helhetsintryck av matematiksagor?  

   Bra 

 

  Dålig 

 

Motivering: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad tycker du om tydligheten i lärarhandledningen? 

   Lätt att förstå 

      Svår att förstå 

     Vissa handledningar är lätta att förstå, andra inte.  

 

Motivering : 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ja Nej Exempel /Kommentarer 

 

 

Skulle du kunna tänka dig 

att använda ett material som 

Matematiksagor? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kan du som pedagog lära 

dig något nytt av detta 

material? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tycker du att materialet är 

relevant till åldrarna 4-5 år? 

   

 

 

 

 

 

 

Tycker du 

matematiksagorna kan 

kopplas till läroplanen? 
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Hej ! 

Mitt namn är Elin Henriksson och jag läser min sista termin på lärarutbildningen vid 

högskolan i Gävle med inriktning förskola natur, teknik och matematik. Jag gör just nu mitt 

examensarbete som är att utveckla ett material inom ämnet matematik. Detta material är i 

form av matematiksagor som avslutas med ett matematisk uppdrag som barnen skall lösa 

tillsammans. Matematiksagorna har även en lärarhandledning för att underlätta för pedagogen 

att använda materialet.   

För att få åsikter kring mitt material angående sagorna, övningarna och dess 

lärararhandledning, skulle jag vara tacksam om du vill titta igenom materialet och därefter 

besvara medföljande enkät. 

Tack på förhand 

Elin Henriksson 
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Bilaga 3 
Matematiksagor  

Fågeln Fille och hennes vänner i matematikskogen 

Ett arbetsmaterial för pedagoger i förskolan 

HT-13 
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Till pedagogerna: 

Barn använder sig av matematik dagligen, utan att de är medvetna om det. Jag vill på ett 

lustfyllt sätt visa på hur man på förskolan kan arbeta kring matematik med hjälp av sagor. 

Med hjälp av dessa sagor upptäcker barnen matematikens användbarhet i vardagen och får 

prova på att tillämpa den. 

Det kan också uppmuntra barnen till att utveckla ett eget tänkande och bygga upp en bättre 

förståelse för matematiken. Barnen får tillsammans lösa problem och på så sätt bygga upp sitt 

logiska tänkande.  

Uppbyggnad av matematiksagorna: 

För att göra detta material behöver man kartonglådor exempelvis skokartonger.  Detta är en 

lathund hur man går tillväga.  

 

1. Första steget är att ha en skokartong som man kan klä in i presentpapper för att få en 

finare yta och att reklamen på kartonger försvinner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Andra steget är att färglägga och placera matematiksagan på framsidan av locket, ett tips 

kan vara att lägga sagan i en plastficka för då behöver man bara göra en låda, för då är det 

bara att byta ut saga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tredje steget är att sätta in pedagogens handledning inuti locket på lådan med kludd för att 

det ska bli lätt att byta ut handledningen till en ny.  
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4. Fjärde steget är att lägga i materialet som tillhör sagan. Ett tips är att lägga materialet i små 

påsar där man döper materialet efter matematiksagan, för att man inte skall blanda ihop 

materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmaterialet: 

Arbetsmaterialet består av 5 stycken matematiksagor som belyser olika begrepp ur 

matematiken. Varje enskild matematiksaga har en pedagogisk handledning som vägleder dig 

genom matematiksagan med bilder och material som behövs till sagorna. Efter varje 

matematiksaga finns det tips på hur man kan vidareutveckla sagan med hjälp av aktiviteter.  

 

Pedagogisk hanledning till "Vart bor Fille och hennes vänner?".  
1. Sagan heter "Vart bor Fille och hennes vänner?". Här får vi möta Fille och hennes vänner 

för första gången. Det är en introduktion av vad Fille och hennes vänner heter, vilket djur de 

är samt en problemlösning ur en matematiks synvinkel. 

Material:  

- Matematiksagan 

- Fem dörrar 

- Fem  djur 

-  

Hur dörrarna ska vara färglagda: uppifrån och ner-> 

- Dörren högst upp ska vara blå, där bor Fågeln Fille 

- Dörren under Fågeln Fille skall vara grön med ett ekollon, där bor Ekorren Effe. 

- Dörren under Ekorren Effe, skall vara rosa, där bor Fjärilen Fiffi 

- Dörren under Fjärilen Fiffi, skall vara orange, där bor Spindeln Sporre. 

- Dörren under Fjärilen Fiffi är en svamp, den skall vara röd/vit, där bor Daggmasken Doris 

 

Vart finns matematiken? 

I denna matematiksaga tränas begrepp som antal, färg och form, sortering och ordningstal.  

Språkutveckling då barnen måste lyssna och ta in sagan för att kunna placera djuren på rätt 

dörr.   

 

Lärarhandledning: 

1. Läs sagan "Fågeln Fille och hennes vänner".  

2. Där texten är kursiv ska man ha en kort paus och låta barnen svara på frågan.  

3. När sagan är färdigläst, lägger du fram dörrarna som finns i lådan.   

4. Ta fram ett djur i lådan och presentera dem , exempelvis "Vart bor daggmasken Doris"? 
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5.  Om barnet ej vet vilken dörr djuret tillhör, ge dem ledtrådar som med daggmasken Doris,  

      Vad gillade daggmasken Doris?  Gå tillbaka till sagan och lös ledtrådarna tillsammans.  

6. När djuren och dörrarna är placerade rätt, kan ni ställa frågor som vilken bor i den tredje 

dörren osv.  

 

Sagan 

Det är jag som är fågeln Fille. Jag bor i den blå dörren. Kan ni peka vad jag bor?  

Men jag bor inte ensam som ni kanske ser. Kan ni räkna hur många dörrar det finns i trädet?  

Djuren som bor tillsammans med mig är:  

 

- Fjärilen Fiffi, som älskar att plantera blommor.  

- Ekorren Effe som samlar på ekollon.  

- Daggmasken Doris som älskar svampar.  

- Spindel Sporre som spinner nät hela dagen.  

Kan ni gissa vilken dörr djuren bor i?  

 

 

 

 

Rätt svar: 

      -    Den blå dörren - Fågeln Fille 

- Den gröna dörren - Ekorren Effe 

- Den rosa dörren - Fjärilen Fiffi 

- Den orange dörren - Spindeln Sporre 

- Svampen - Daggmasken Doris 
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Pedagogisk handledning till "Fågeln Fille och Ekorren Effe sätter upp hyllor" 

 

Vart finns matematiken? 

I denna matematiksaga tränas begrepp som färg och form, storlek och klassificering, mätning 

och jämförning, antal och lägesord.  Även språkutvecklingen då barnen måste lyssna på 

varandra och ta hjälp av varandra för att lägga hyllorna i storleksordning, samt 

problemlösning.  

 

Lärarhandledning: 

1. Läs sagan "Fågeln Fille och Ekorren Effe".  

2. Där texten är kursiv ska man ha en kort paus och låta barnen svara på frågan.  

3. Placerar hyllorna utan inbördesordning.  

4. Låt barnen sedan få placera hyllorna i storleksordning, påpeka att det ska börja med den 

minsta pinnen.  

 

Matematiksaga 

Det är jag som är fågeln Fille och det här är min kompis Ekorren Effe.  

Han har plockat ekollon i olika färger. Kan ni se vilka färger det är? 

 - Kan vi räkna hur många gröna ekollon de finns?  

- Hur många blåa ekollon finns det?  

- Hur många röda ekollon finns det?  

- Hur många gula ekollon finns det?  

- Vilken färg fanns det minst av?  

- Var de några ekollon som de fanns lika många av?  

 

Ekorren Effe har börjat sätta upp sin nya pinnar på väggen . Pinnarna ska bli hyllor där hans 

ekollon ska stå. Han vill ha pinnarna i storleksordning, men han tycker det är svårt.  

Tror ni vi kan hjälpa honom, att lägga pinnarna i storleksordning? 

Börja med den minsta.  

 

När barnen har ställt hyllorna i storleksordning, tar du fram ekollonen och lägger dem framför 

hyllorna så barnen ser alla färgerna. Repetera vilka färger ekollonen har tillsammans med 

barnen. Sen kan du göra följande med ekollon. Detta är ett exempel på hur du kan ställa frågor 

kring ekollonen som ska ställas på hyllan. Går lika bra att ha eget system för detta. Detta kan 

vara ett tillfälle att visa antal med fingrarna för barnen för att det skall förstå lättare.  

- Ekorren Effes vill ha 5 stycken röda Ekollon på sin längsta hylla.  

- Sen vill Ekorren Effe ha 3 stycken gula på sin minsta hylla. Hur många gula ekollon blev det 

kvar? Svar: 1.  

- Ekorren Effe vill ha 4 stycken blåa ekollon och 4 stycken gröna ekollon under hyllan där 

dom röda ekollonen står.  Hur många blåa ekollon och gröna ekollon blev de kvar? Svar 1st 

blå och 1 st grön.  

- Hur många ekollon har vi kvar? Svar: 3 stycken, en gul, en blå och en grön 

- Ekorren Effe vill ha dom som är kvar på hyllan som är ovanför de gula ekollonen.  

- Hur många hyllor var de som inte fick några ekollon?  Svar: 2 stycken  

- Vilka hyllor var det som inte fick några ekollon, var det dom som var högst upp, längst ner 

eller i mitten?  
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Material 

- 6 st hyllor i olika storlekar 

- 19 st ekollon 

 

När du färglägger sagan är det viktigt att du färglägger ekollonen i dom här färgerna.  

- 5 st ekollon röda 

- 5 st ekollon blåa 

- 5 st ekollon gröna 

- 4 st ekollon gula  

 

 

Hyllorna: 

 

 
Ekollonen: 
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Pedagogisk handledning till "Fågeln Fille hjälper fjärilen Fiffi med planteringen." 

 

Vart finns matematiken?  

I denna matematiksaga tränas begrepp som geometriska figurer, klassificering, antal och 

parbildning, samt språkutveckling.  

 

Lärarhandledning: 

1. Läs sagan "Fågeln Fille och Fjärilen Fiffi".  

2.Lägg fram A5-pappret med Fiffis planterade blommor framför barnen.  

3. Ta fram ett av dem geometriska figurerna, fråga barnen om det vet vad det är för figur, gör 

detta med resterande figurer.  

4. Berätta för barnen om det inte vet vad det är för figurer.  

5.  Ta upp en figur och fråga barnen om de hittar en likadan figur på Fjärilen Fiffis plantering.   

6.  Låt dom sedan para ihop figurerna med rätt blomplantering.  

7. Fråga hur många cirklar det finns? Hur många rektanglar? Hur många kvadrater? Hur 

många trianglar?  

8. Hur många olika geometriska figurer finns de på Fjärilen Fiffis plantering?  

 

Matematiksaga:  
Det är jag som är fågeln Fille och det här är min kompis Fjärilen Fiffi.  

Idag ska vi följa till hennes planteringen med blommor.  

Hon vill ha hjälp med att gömma blommorna inför natten, annars kommer sniglarna att äta 

upp blommorna för fjärilen Fiffi.  

Som hjälp har vi gemometriska figurer, det gäller bara för oss att lägga rätt figur över rätt 

blomma.  

- Vet ni vad geometriska figurer är för något? Ta fram geometriska figurerna och visa barnen.  

 

Material  

-  Fiffis plantering 

- 1 st rektangel  

- 3 st cirklar 

- 1 st kvadrat  

- 3 st trianglar  

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 
 

 



 37 

 
 

 



 38 
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Pedagogisk handledning till "Fågeln Fille gungar gungbräda med sina vänner ." 

 

Vart finns matematiken?  

I denna matematiksaga tränas begrepp som antal, vikt och även språkutveckling. Barnen får 

väga djuren och på så sätt jämföra djurens vikt, vilket djur som väger likadant som Fågeln 

Fille och vilka djur som är tyngre respektive lättare än henne.  

 

Lärarhandledning: 

1. Läs sagan "Fågeln Fille gungar gungbräda med sina vänner".  

2. Ta fram "vågen" och djuren.  

3. Eftersom det är fyra stycken djur utöver fågeln Fille, kan det var bra att bestämma vikt på 

djuren. Exempelvis spindeln Sporre blir lättare än fågeln Fille eftersom det framkommer i 

sagan. 

 

Därefter har du: 

- Daggmasken Doris som kan vara lika tung som fågeln Fille. 

- Ekorren Effe kan vara tyngre än fågeln Fille.  

- Fjärilen Fiffi kan vara lättare än fågeln Fille.  

4. Sätt ner  "Fågeln Fille" i ena burken och börja jämföra djurens vikter tillsammans med 

barnen.  

5. Låt barnen lägga de djur som är lättare än  "Fågeln Fille" i en hög och dem som är tyngre i 

en.  

6.  Räkna hur många som är tyngre än Fågeln Fille respektive lättare.  

7. Därefter komma fram till vilken som fungerar bästa att gunga med "Fågeln Fille".  

 

Matematiksaga:  
Hej,  det är jag som är fågeln Fille. Vi har gjort en gungbräda. 

Jag och spindeln Sporre skulle gunga på gungbrädan. Men jag var för tung. Spindeln Sporre 

flög långt in i skogen.  

För att vi ska kunna gunga måste vi väga ungefär lika mycket.  

Kan du ta reda på vilken som väger lika mycket som mig? Frågar fågeln Fille.  

 

Material  

- Saga 

- Djuren  

- Vågen 
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Vågen  

Första steget är att göra en våg, för att kunna väga djurens vikt. Vi behöver 

först en pinne relativt lång, för vi ska hänga två burkar på varje sida av 

pinnen.  

 

 

Första steget är att ta två stycken burkar av något 

slag. Gör ett hål i burken som på bilden, rakt från 

det hålet ska du göra ett till hål mittemot.  

 

 

 

          

 

 

 

 

Andra steget är knyta ett snöre igenom hålen, så snöret blir som ett 

handtag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredje steget är att hänga det två burkarna på vardera sida av en 

pinne. Gärna en lite längre pinne.  

 

 

Fjärde steget är att knyta ett till snöre i ytterkanterna av 

pinnarna. Detta göra att vi har nu gjort en våg som kan väga 

fågeln Fille och hennes vänner.  

 

 

 

Femte steget är att klippa ut fågeln Fille och hennes vänner. Placera 

gärna djuren på hårdare papper eller kartong för att det ska bli lättare att 

klistra fast tyngder på djuren.  
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Sjätte steget blir att klistra på tyngder på baksidan av djuren. Jag har 

valt att använda stenpärlor som det är lite mer tyngd i. Men det går lika 

bra att använda annat material till tyngder exempelvis knappar, stenar 

och så vidare.  

 

 

Detta blir resultatet av vågen, man håller i snöret längst upp så att 

snörrena blir sträckta. Sedan placerar man ett varsit djur i vardera 

burk, därefter ser man vilket djur som är tyngre än fågeln Fille 

respektive lättare och det djur som väger lika mycket.  
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Pedagogisk handledning till "Fågeln Fille följer med Daggmasken Doris till den stora 

svampskogen." 

 

Vart finns matematiken?  

I denna matematiksaga tränas begrepp som klassificering, antal, sortering, färg och form samt 

språkutveckling.   

 

Lärarhandledning: 

1. Läs sagan "Fågeln Fille följer med daggmasken Doris till den stora svampskogen".  

2. Plocka fram svampkorgen låta barnen sortera svamparna i färg & form.  

3. Räkna hur många svampar det är i varje sorteringshög.  

4. Ta fram receptet på svampsoppan, berätta ingredienser för barnen och låt dom plocka fram 

rätt svampar, låt barnen jämföra antalet svampar med pappret.    

5. Fråga vilka färger på svamparna som det minst i soppan respektive flest.  

6. Blev de några svampar kvar, vilka svampar, hur många av varje?  

 

Matematiksaga:  
Det är jag som är fågeln Fille oh det här är min kompis daggmasken Doris. Vi ska följa med 

henne till den stora svampskogen. Där finns det 100-tals svampar i olika färger.  

Vi ska plocka en hel korg full med olika svampar. För vi ska göra en mumsig svampsoppa 

tillsammans.  

Innan vi gör vår svampsoppa måste vi sortera in svamparna i färg. Kan ni hjälpa oss med de?  

Ta fram svampkorgen och låt barnen ta ur svamparna och sortera dem i färg. 

Nu när vi har sorterat svamparna i färg  har jag och daggmasken Doris letat fram receptet på 

den mumsiga svampsoppan. Ta fram "Svampsoppan" receptet och visa barnen. Berätta sedan 

hur mycket svampar vi ska ha av varje. Låt barnen räkna och jämföra med pappret vad som 

är rätt antal svampar.  

Därefter fråga om det blev några svampar över, vilka färger och vilket antal.  

 

Material  

- Saga 

- Svampar  

- Korg 

- Svampsoppan receptet 
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Ett enkel sätt att göra en svampkorg är att ta en 

vanlig burk och fästa en pappersremsa som 

hantag.  

Man färster pappersremsans ena sida på insidan 

av burken och göra likadant på den andra sidan.  

Använd gärna något att klä burken i också för att 

skymma reklamen som kan bli ett störande 

moment för barnen.  

 

 


